A tomografia computorizada (TC) é um exame que fornece imagens, utilizando um grupo especial de raio-X, para criar imagens detalhadas, e
transversais, de regiões internas do corpo, sendo captadas imagens de
fatias de todo o organismo. Chama-se também tomografia axial computarizada (TAC).
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PREPARAÇÃO
A preparação para a TC é muito simples, não existindo recomendação especial na maioria dos casos. Noutros casos, em que é previsível o uso de
contraste por via endovenosa, o doente poderá tomar uma refeição ligeira,
mas deve abster-se de álcool, cafeína e comidas “pesadas” ou abundantes. Em poucos casos será prescrito o jejum absoluto. Na maior parte dos
exames dirigidos ao abdômen é pedido ao doente que se apresente 1 hora
antes do exame para ingestão de um produto de contraste por via oral,
que se destina à opacificação do estômago e intestinos. Existe contraindicação no caso de gravidez!
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